
Kære forældre 
 

Kig på dage 

Kig på dage, er de dage, hvor i forældre må sidde inde i svømmehallen og se jeres barn 

svømme. Disse dage tages der forbehold for, at I får set alt det nye, der er lært siden sidst.  

Foråret 2020 

Uge 3 13. januar til og med 19. januar  

Uge 4 20. januar til og med 26. januar 

Uge 9 24. februar til og med 1. marts 

Uge 14 30. marts til og med 5. maj  

Uge 20 11. maj til og med 17. maj 

Uge 24 8. juni til og med 14. juni 

 

Fem Fede Fif, så dit barn får en god oplevelse til svømning – Hjælp 

trænernes arbejde 

1. Hjælp instruktøren med at fjerne opdriftsredskaber fra dit barn (aquaorm er bedst) – støt 

op!  

2. Hav SVØMMEBRILLER med til dit barn – dykkermaske er bestemt ikke en fordel.  

3. Respekter kig på dagene, ellers hold jer venligst ude af hallerne. 

4. Sæt dit barns hår op, det generer dem når de svømmer.  

5. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg hellere træneren én gang for meget end én gang for 

lidt. De er uddannet og meget kvalificeret til deres job. 

 

Med venlig hilsen 

Svømmeskoleleder Cecilia Hentze og AGF-svømnings trænerteam. 
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